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Inicjatywy podjęte w BG PW 

  

Nowa szata graficzna biuletynu  

W związku z przyjęciem w BG PW jednolitego 

systemu identyfikacji wizualnej, która będzie 

ujęta w Księdze znaku i Księdze Norm, 

zaprojektowano nową szatę graficzną dla 

Informacji BG. Jej barwy bezpośrednio 

nawiązują do kolorystyki logo i strony głównej 

BG PW. Biuletyn w nowej formie ukazuje się 

od bieżącego numeru, przedstawiającego 

informacje z trzeciego kwartału roku.  

(B.R.)

 

Przejęcie zbiorów biblioteki WANS 

W okresie od lipca do września trwały 

intensywne prace związane z przejmowanym 

przez Bibliotekę Główną księgozbiorem 

likwidowanej biblioteki Wydziału Administracji i 

Nauk Społecznych PW. Wprowadziliśmy do 

Centralnego Katalogu Zbiorów 9634 

woluminów książek oraz 22 tytuły czasopism 

(1692 zeszyty). Praca w całości została 

wykonana siłami pracowników Biblioteki 

Głównej. W podjęte działania zaangażowanych 

było ponad 40 osób z Oddziałów Kontroli i 

Aktualizacji Zbiorów, Udostępniania, 

Opracowania, Gromadzenia, Czasopism, Filii i 

DS. Akademik.  

Prace rozpoczęto od przeprowadzenia w 

czerwcu skontrum. Następnie księgozbiór 

został przygotowany technicznie i 

wprowadzony do Centralnego Katalogu 

Zbiorów. Dzięki dużemu zaangażowaniu 

wszystkich biorących udział w tym 

przedsięwzięciu, udało się wraz z 

rozpoczęciem nowego roku akademickiego 

udostępnić pracownikom i studentom WANS 

cały przejęty księgozbiór ich biblioteki w 

nowocześniejszej i dogodniejszej formie 

dostępu. Wszystkim pracownikom biorącym 

udział w tym przedsięwzięciu Dyrekcja 

Biblioteki Głównej składa podziękowania. 

(O.G.) 

Reklasyfikacja w BG 

W związku z reorganizacją zbiorów w 

Bibliotece Głównej przeprowadzono ostatni 

etap reklasyfikacji działu I. Od tego roku 

akademickiego obowiązuje nowy układ 

działowy. Obecnie księgozbiór z działu I 

znajduje się w Wolnym Dostępie na poziomie 

III (dawna Czytelnia Ogólna). Książki, z których 

można korzystać tylko na miejscu, zostały 

oznaczone czerwoną naklejką. 

(A.B.) 

 

Ocena SBI 

 

Kontynuując prace związane z oceną 

funkcjonowania Systemu Biblioteczno-

Informacyjnego PW, zostały opracowane 

raporty dotyczące działania poszczególnych 
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bibliotek specjalistycznych zlokalizowanych w 

strukturze Politechniki Warszawskiej.  

Raporty powstały w oparciu o dane 

zaczerpnięte z kwestionariuszy samooceny 

bibliotek, kwestionariuszy stanu współpracy 

między jednostkami SBI oraz ankiet 

skierowanych do użytkowników bibliotek. 

Zawierają one informacje dotyczące sposobu 

realizacji przez daną bibliotekę zadań 

wyznaczonych w statucie PW, metod 

zarządzania zasobami kadrowymi i 

materialnymi, współpracy nawiązywanej przez 

bibliotekę z oddziałami BG oraz jakości obsługi 

użytkowników.  

 

Pod koniec października dziekani wydziałów, 

dyrektorzy instytutów, członkowie Rady 

Bibliotecznej oraz kierownicy bibliotek 

specjalistycznych otrzymają właściwy raport 

dotyczący biblioteki zlokalizowanej w ich 

jednostce macierzystej.  

(E.K.) 

Nowa strona BG PW 

Po trwających ponad pół roku intensywnych 

pracach 1.10.2012r. została uruchomiona 

nowa strona internetowa naszej Biblioteki. 

Strona zyskała odmienną niż dotychczas szatę 

graficzną, dopasowaną kolorystycznie do 

funkcjonującego, również od niedawna, logo 

biblioteki. Informacje zawarte na stronie 

uporządkowane zostały według trzech 

kategorii: O Bibliotece, Sprawdź Sam oraz 

Oferujemy. Niezwykle pomocnym narzędziem 

jakie zostało wprowadzone, jest z całą 

pewnością multiwyszukiwarka, umożliwiająca 

w łatwy sposób przeszukanie zarówno zbiorów  

 

tradycyjnych jak i elektronicznych. Ponadto 

umieszczone zostały specjalne ikony, dzięki 

którym można szybko przejść do 

prowadzonego przez Bibliotekę kanału na 

YouTube, profilu na Facebook’u, bloga oraz 

kanału RSS. 

Aktualnie prowadzone są prace nad budową 

strony anglojęzycznej. Liczymy również, że w 

przyszłości, uda nam się powołać grupę 

redaktorów odpowiedzialnych za tłumaczenie 

strony na język rosyjski.  

(W.K.) 

 

Współpraca z SBP 

 
W ramach realizacji Strategii Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 

podjęto działania mające na celu opracowanie 

wskaźników efektywności funkcjonowania 

bibliotek publicznych i pedagogicznych. 

Pracownik BG PW Edyta Kędzierska została 

zaproszona do współpracy z Zespołem 

powołanym przez Zarząd Główny SBP do 

realizacji tego zadania.  

 

Obecnie prace Zespołu skupiły się na 

przygotowaniu badań satysfakcji użytkowników  

 

 

 

 

bibliotek w Polsce. Prowadzone są działania, 

których celem jest skonstruowanie 

standardowego i ujednoliconego 

kwestionariusza, mającego służyć określaniu 

poziomu satysfakcji użytkowników poprzez 

dokonaną przez nich ocenę poszczególnych 

usług świadczonych przez bibliotekę. 

Efektem końcowym prac ma być opracowanie 

kolejnego wskaźnika: „satysfakcja 

użytkowników”, który wspólnie z pozostałymi 

wskaźnikami funkcjonalności będzie stanowił 

podstawę określenia efektywności działania 

różnego typu bibliotek: publicznych, 

pedagogicznych, naukowych. 

(E.K.)

Publikacje pracowników BG PW 

W ramach Biblioteki Cyfrowej PW 

(http://bcpw.bg.pw.edu.pl) powstaje 

repozytorium pracowników Biblioteki Głównej. 

Prosimy o przesyłanie do Oddziału 

Informatyzacji swoich publikacji (artykuły, 

referaty, preprinty) w formie elektronicznej. W 

razie braku wersji elektronicznej oferujemy 

zeskanowanie dokumentu źródłowego. Do 

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/
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przekazywanego dokumentu powinna być 

dołączona informacja zwierająca opis 

bibliograficzny publikacji oraz wypełniona 

umowa licencyjna, dostępna na stronie 

domowej Biblioteki Głównej pod adresem: 

http://www.bg.pw.edu.pl/dane/biblprawo/um

owa_bcpw_2012.pdf.  

Zapraszamy też bibliotekarzy bibliotek SBI do 

przekazywania swoich publikacji do 

repozytorium pracowników Biblioteki Głównej. 

(M.M.)

 

Biblioteka Cyfrowa  

 

W ramach obchodów Tygodnia Otwartej Nauki 

(22-28 październik 2012 r.) Biblioteka Cyfrowa 

Politechniki Warszawskiej udostępniła dwie 

nowe bibliografie pełnotekstowe prezentujące 

dorobek naukowy Profesorów PW, chemików: 

Tadeusza Urbańskiego i Ludwika Szperla. 

Dotychczas BC PW udostępniła już cztery 

bibliografie Profesorów PW z pełnymi tekstami:  

 Jana Czochralskiego- powstała w oparciu 

o materiały przekazane Bibliotece Głównej 

przez Pawła Tomaszewskiego, 

 Edwarda Habicha, 

 Witolda Nowackiego – powstała przy 

okazji wydania książki Witold Nowacki 

(1911-1986): życie i twórczość autorstwa 

prof. Grzegorza Jemielity; bibliografię 

współtworzyła Ewa Przywóska- Kierownik 

Biblioteki Wydziału Inżynierii Lądowej, 

 Zdzisława Pawlaka- powstała przy okazji 

wydania książki Zdzisław Pawlak. Życie i 

praca 1926-2006 autorstwa James'a 

Peters'a i prof. Andrzeja Skowrona. 

 

W pięciu z wszystkich bibliografii zastosowano 

układ chronologiczny, w jednej dowolny. Pełne 

teksy załączono w formacie PDF. 

Zgromadzone materiały w znacznej części 

pochodzą z bibliotek SBI i bibliotek z terenu 

całej Polski a także spoza granic kraju. W 

przypadkach niektórych bibliografii zostały one 

wzbogacone o biografie Profesorów oraz 

materiały wspomnieniowe. 

Przygotowane dokumenty są rodzajem 

bibliografii osobowej podmiotowej czyli 

bibliografii specjalnej o zasięgu ograniczonym 

do dzieł jednego autora lub zespołu osób (PN-

N-01225:1989). Ponadto umożliwiają one 

dostęp do opisywanych dokumentów w postaci 

całych, możliwych do przeszukiwania tekstów. 

Dzięki temu stanowią rodzaj pełnotekstowej 

bazy danych, inaczej źródłowej bazy danych 

zawierającej całość dokumentów lub 

podstawowe części dokumentu (PN-ISO 

5127:2005).  

 

Mamy nadzieję, że utrwalenie dorobku 

naukowego Profesorów PW oraz 

przypomnienie ich sylwetek, pozwoli na 

poszerzenie wiedzy o działalności Profesorów  

i zachowanie pamięci o ich dokonaniach. 

(E.O.)

  

Filie BG PW

Wydział Chemiczny 

W wakacje w Bibliotece Wydziału 

Chemicznego zostały przeprowadzone prace 

porządkowe w magazynie podstawowym, 

studenckim i księgozbiorze podręcznym. 

Wydzielony został zbiór ok. 300 słowników, 

które zostały oklejone nalepkami z 

sygnaturami oraz nadany został im właściwy 

status wypożyczenia. Do selekcji 

przygotowane zostały zeszyty prac naukowych 

różnych uczelni- część zeszytów zostanie 

przekazana do Oddziału Czasopism w celu 

uzupełnienia zasobu BG. Przygotowane 

zostały wykazy publikacji oraz przekazane do 

Pracowni Reprograficznej teksty prac prof. 

Ludwika Szperla, prof. Wandy Polaczkowej 

oraz prof. Tadeusza Urbańskiego. Bibliografie 

zostaną wkrótce zamieszczone w Bibliotece 

Cyfrowej PW.  

W ramach przygotowań związanych z 

uruchomieniem Repozytorium PW 

porządkowane były indeksy tytułów czasopism 

i słów kluczowych w bazie Biblio oraz 

http://www.bg.pw.edu.pl/dane/biblprawo/umowa_bcpw_2012.pdf
http://www.bg.pw.edu.pl/dane/biblprawo/umowa_bcpw_2012.pdf
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wyszukano ponad 200 pełnych tekstów 

artykułów pracowników PW opublikowanych w 

czasopismach Open Access. 

(A.C.) 

Filia BG Terenu Południowego

W Filii BG przy ul. Narbutta w okresie 

tegorocznych wakacji wykonano prace 

związane ze zmianą ustawienia księgozbioru w 

magazynach, co ułatwiło dostęp do najczęściej 

wypożyczanych książek. Wiązało się to z 

przemieszczeniem ok. 50 tys. dokumentów.  

Ponadto cztery osoby z Filii uczestniczyły w 

pracach przy wprowadzaniu do systemu Aleph 

księgozbioru przejętego z biblioteki Wydziału 

Nauk Społecznych i Administracji. We 

wrześniu rozpoczęto również współpracę z 

biblioteką Wydziału Mechatroniki w zakresie 

komputeryzacji biblioteki.  

Beata Rudaś i Klaudia Gabriel, które zostały 

zatrudnione w bibliotece w ubiegłym roku, 

odbyły praktykę zawodową w Bibliotece 

Głównej. 

(A.K.)

Konferencje 

EduLearn 

W dniach 2-4 lipca br. odbyła się w Barcelonie 

czwarta doroczna Międzynarodowa 

Konferencja na temat edukacji i nowych 

technologii w nauce, w której udział wzięło 

ponad 700 uczestników z 75 krajów.  

 

Konferencje EduLearn organizowane są przez 

The International Association of Technology, 

Education and Development (IATED- 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii, 

Edukacji i Rozwoju), które jest organizacją 

non-profit, promującą międzynarodową 

edukację i współpracę uniwersytecką w 

dziedzinie nauki i techniki. 

 

EduLearn 2012 jako międzynarodowe forum 

skupiło kilkuset delegatów z krajów z całego 

świata. Organizatorzy zaproponowali do 

dyskusji zarówno zagadnienia dotyczące 

edukacji (m.in. innowacji pedagogicznych, 

badań naukowych, projektów 

międzynarodowych oraz kwestii ogólnych tj. 

finansowych, prawnych, organizacyjnych), jak i 

technologii edukacyjnych. W ramach tej drugiej 

tematyki poruszane były zagadnienia z 

obszaru e-learningu, oprogramowania oraz 

zarządzania treścią online.  

 

Obrady podobnie jak w latach poprzednich 

podzielono na kilka bloków tematycznych, 

wśród których prezentowano i omawiano takie 

zagadnienia jak: 

 Doświadczenia w edukacji: 

- edukacyjne trendy i najlepsze praktyki, 

- kształcenie ustawiczne, nauka przez 

całe życie, 

- szkolenia w miejscu pracy, 

- europejski obszar szkolnictwa 

wyższego/ Proces Boloński. 

 Innowacje pedagogiczne w edukacji: 

- metodyka nauczania, 

- ewaluacja i ocena nauki 

ucznia/studenta, 

- innowacyjność w nauczaniu jęz. 

obcych. 

 Doświadczenia w dziedzinie badań: 

- akademickie projekty badawcze, 

- powiązania badań z edukacją, 

- współpraca nauki i edukacji z 

przemysłem, 

 e-Learning: 

- doświadczenie w projektowaniu e-

learningu, 

- szkolenia, oceny i zaliczenia, 

- wirtualne uniwersytety, 

- zagadnienia etyczne w e-learningu. 

 Nowe technologie w edukacji: 

- zaawansowane technologia 

Classroom, 

- aplikacje dla Web Klasy. 

 E-Content Zarządzanie i Rozwój: 

- zarządzanie wiedzą, 
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- biblioteki cyfrowe i repozytoria, 

- prawa własności intelektualnej i 

plagiat,  

- treści generowane przez użytkow-

ników, 

- bezpieczeństwo i ochrona danych. 

 

Wśród międzynarodowego grona uczestników 

była dość duża grupa Polaków (ok. 20 osób) z 

kilku ośrodków akademickich w kraju. 

Biblioteka Główna PW była reprezentowana 

przez Annę Tonakiewicz-Kołosowską i Iwonę 

Socik, które przygotowały plakat pt.: 

Information Literacy for Supporting Education 

at the Warsaw University of Technology 

Plakat dostępny jest także w Bibliotece 

Cyfrowej PW 

Materiały konferencyjne można znaleźć pod 

adresem: http://iated.org/publications. 

(ATK)

Biblioteka Polska w Paryżu 

13 sierpnia 2012 roku Magnificencja Rektor 

PW podpisał list intencyjny o nawiązaniu 

współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem 

Historyczno-Literackim i Biblioteką Polską w 

Paryżu a Politechniką Warszawską. Jednym z 

planowanych elementów współpracy ma być 

udział Biblioteki Głównej w digitalizacji cennych 

zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz 

przeprowadzenie kwerendy w jej archiwum i 

zbiorach bibliotecznych, w celu odnalezienia 

udokumentowanych informacji o osobach 

związanych z Politechniką Warszawską oraz 

historią techniki polskiej. 

 

W dniach 27-30 sierpnia dyr. Jolanta Stępniak 

przebywała w Paryżu w celu wstępnego 

przedyskutowania warunków współpracy oraz 

zapoznania się z kolekcjami Biblioteki Polskiej.  

(J.St.) 

 

Konferencja na Uniwersytecie Papieskim 

 

W dniach 17-18 września 2012 roku na 

Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w 

Krakowie odbyła się kolejna edycja Konferencji 

Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół 

Polskich.  

 

W tym roku spotkanie było poświęcone 

dyskusji nad problemami związanymi z 

deregulacją zawodu bibliotekarza. Prof. Maria 

Próchnica przedstawiła referat dot. krajowych 

ram kwalifikacji oraz roli bibliotek w pracach 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Omówiono 

również kwestie związane z ewidencją dorobku 

naukowego pracowników uczelni oraz wyniki 

dorocznej ankiety płacowej.  

Sprawozdanie ze spotkania zamieszczono na 

stronie: 

http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konfe

rencja/protokoly/protokol_zjazdu_2012.pdf 

W spotkaniu udział wzięła dyr. Jolanta 

Stępniak, pełniąca funkcję sekretarza Rady 

Wykonawczej KDBASP. 

(J.St.) 

Spotkanie robocze IOP Publishing 

Z inicjatywy IOP Publishing w dniach 5-6 lipca 

zostało zorganizowane spotkanie, które odbyło 

się w siedzibie wydawnictwa w Londynie. 

Organizatorzy zaprosili kilkanaście osób 

wytypowanych ze środowiska bibliotekarskiego 

i naukowego (głownie fizyków) z różnych 

ośrodków uniwersyteckich, m.in. z Finlandii, 

Włoch, Grecji, Niemiec, Izraela, Austrii, Czech, 

Wielkiej Brytanii i Polski. 

 

Dwudniowe spotkanie miało charakter roboczy 

i dotyczyło propozycji, złożonych przez 

przedstawicieli wydawnictwa w zakresie 

nowych rozwiązań strategicznych IOP, które 

mogłyby w większym stopniu przyczynić się do 

http://iated.org/publications
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/protokoly/protokol_zjazdu_2012.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/protokoly/protokol_zjazdu_2012.pdf
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realizacji oczekiwań środowiska naukowego i 

bibliotekarskiego. Burza mózgów i dyskusje 

dotyczyły wielu problemów, m.in.: 

 nowej strategii IOP, 

 czasopism Open Access, 

 pozycjonowania czasopism, 

 krajobrazu bibliotekarza (potrzeby 

bibliotek i ich użytkowników), 

 nowej strategii E-book IOP, 

 wspólnej platformy z AIP. 

 

Głównym celem organizatorów było dążenie 

do otrzymania wskazówek i sugestii od osób 

będących „po drugiej stronie” oraz 

dostosowanie proponowanych przez IOP 

nowości do oczekiwań środowisk 

reprezentowanych przez grupę roboczą. 

Podjęto również decyzję o potrzebie 

organizowania takich spotkań cyklicznie (raz w 

roku) a ponadto uruchomieniu seminariów 

online. 

Bibliotekę Główną PW reprezentowała Anna 

Tonakiewicz-Kołosowska. 

(ATK)

Prekonferencja IFLA 

W dniach 7-9 sierpnia 2012 r. odbyła się w 

Mikkeli (Finlandia) prekonferencja IFLA o 

nazwie The Electronic Re-evolution- News 

Media in the Digital Age, poświęcona cyfrowej 

„re-ewolucji” w świecie mediów 

informacyjnych. Organizatorami konferencji 

były m.in.: IFLA Newspapers Section, IFLA 

Preservation and Conservation Section, The 

National Library of Finland.  

Wiodącym tematem konferencji były 

rewolucyjne zmiany w świecie gazet i innych 

mediów informacyjnych spowodowane 

rozwojem nowych technologii, przede 

wszystkim cyfryzacji.  

 

Wśród poruszanych zagadnień były:  

 digitalizacja i konserwacja gazet, 

czasopism i innych materiałów 

bibliotecznych,  

 udostępnianie gazet w środowisku 

cyfrowym i w wersjach na różne 

urządzenia mobilne, 

 crowdsourcing, długotrwałe przechowy-

wanie zasobów cyfrowych, problemy 

prawa autorskiego, szczególnie w 

kontekście współpracy bibliotek z 

wydawcami.  

Bardzo interesującą częścią konferencji była 

wizyta w Centrum Ochrony i Digitalizacji 

Biblioteki Narodowej Finlandii, gdzie 

zaprezentowano nowoczesny sprzęt 

skanujący, sposoby przygotowania materiałów 

do digitalizacji, skanowanie na różnych 

urządzeniach oraz metody opracowania, 

udostępniania i przechowywania cyfrowych 

zasobów.  

W konferencji uczestniczyła Maria Miller-

Jankowska. 

(M.M.) 

Liber 

W dniach 27-30 czerwca 2012 r. w Tartu 

(Estonia) odbyła się kolejna edycja konferencji 

Liber- 41th Annual LIBER Conference, która w 

tym roku przebiegła pod hasłem Mobilising the 

Knowledge Economy for Europe.  

LIBER jest największą organizacją zrzeszającą 

europejskie biblioteki naukowe, a jej celem jest 

tworzenie wspólnie z bibliotekami i różnymi 

agendami Unii Europejskiej uwarunkowań 

ekonomicznych i prawnych dla zapewnienia 

lepszej dostępności zasobów bibliotecznych, a 

także tworzenie przestrzeni dla podejmowania 

współpracy pomiędzy bibliotekami.  

 

Tegoroczna konferencja poświęcona była 

między innymi dyskusji na takie tematy jak:  

 strategia LIBER na następne lata,  

 zadania bibliotek wobec zachodzących 

zmian technologicznych (np. kwestia 

wykorzystywania urządzeń mobilnych do 

komunikacji z użytkownikami), 

 zasady gromadzenia i przechowywania 

strumieni danych powstających w 

procesie badań naukowych,  

 potrzeba badań w zakresie efektywności 

wykorzystywania dostępnych źródeł 

informacji  
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 problemy związane z tworzeniem 

repozytoriów przez biblioteki.  

 

Materiały z konferencji są dostępne na 

stronie University of Tartu Library 

http://www.utlib.ee/liber2012/index.php

?id=prog_main.  

W konferencji uczestniczyła dyr. Jolanta 

Stępniak.

(J.St.) 

Konferencja NUKAT

4 września 2012 r. w gmachu Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się 

jubileuszowa konferencja z okazji 10-lecia 

utworzenia katalogu centralnego NUKAT 

oraz 20-lecia obecności systemu VTLS w 

Polsce i współpracy polskich bibliotek 

wykorzystujących ten system. Program 

spotkania miał charakter wspomnieniowy i 

podsumowujący dotychczasowe osiągnięcia 

NUKAT. Jako pierwsza głos zabrała Pani 

Maria Burchard, kierownik Centrum NUKAT, 

która wygłosiła referat na temat 10 lat NUKAT-

u. W dalszej kolejności występowali 

współtwórcy idei utworzenia Narodowego 

Uniwersalnego Katalogu Centralnego w 

Polsce: Richard E. Quandt z Princeton 

University, Dr Henryk Hollender, Jack Bazuzi z 

VTLS Europe, Ewa Chrzan z Biblioteki 

Uniwersytetu Gdańskiego oraz Vinod Chachra, 

prezes VTLS Inc. 

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 

podjęła współpracę z Centrum NUKAT w 2004 

roku. W sierpniu minęło 8 lat od posłania 

naszego pierwszego rekordu do katalogu 

NUKAT. Koleżankom i kolegom z Centrum 

NUKAT przesyłamy serdeczne życzenia z 

okazji Jubileuszu.  

W konferencji uczestniczyli: dyr.BG PW 

Jolanta Stępniak, Małgorzata Kapica, Violetta 

Perzyńska oraz Małgorzata Wornbard. 

 

(M.W.) 

Biblioteki medyczne  

W dniach 10-13 września 2012 roku w 

Poznaniu odbyła się XXX Jubileuszowa 

Konferencja Problemowa Bibliotek 

Medycznych Otwarta biblioteka – otwarta 

nauka. W ostatnim dniu konferencji 

uczestniczyła dyr. Jolanta Stępniak, która 

wygłosiła referat pt. Konsorcja i licencje 

krajowe. Pytanie o bilans kosztów i efektów 

(wideo z wystąpienia dostępne pod adresem 

http://biblioteka.gumed.edu.pl//admin/ckfin

der/userfiles/files/KDBAUM/konferencja_po

znan_2012) 

(J.St.)

Kreatywność w bibliotece 

W dniach 13-14 września 2012 roku w 

Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi odbyła 

się coroczna (już 14 z kolei) konferencja 

organizowana przez biblioteki niepublicznych 

szkół wyższych. Tegoroczne spotkanie odbyło 

się pod hasłem Kreatywność i innowacje w 

bibliotece akademickiej. Program konferencji 

został podzielony na dwa główne bloki 

tematyczne: pierwszy z nich był poświęcony 

zagadnieniu innowacji w bibliotekach. 

Następnie w ramach drugiego bloku skupiono 

się na kwestiach związanych z kreatywnym 

działaniem. Obrady i dyskusje zakończyły 

kreatywne warsztaty. Bibliotekę Główną 

Politechniki Warszawskiej na konferencji 

reprezentowały Edyta Kędzierska i Renata 

Peczyńska. 

(E.K.) 

Ekologia informacji

20 września 2012 roku w Słupsku odbyła się 

konferencja naukowa zorganizowana z okazji 

95 rocznicy powstania Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich. Spotkanie przygotował 

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd 

Oddziału Słupskiego, Koło Bibliotek 

Naukowych i Fachowych przy Akademii 

Pomorskiej w Słupsku oraz Biblioteka 

http://www.utlib.ee/liber2012/index.php?id=prog_main
http://www.utlib.ee/liber2012/index.php?id=prog_main
http://biblioteka.gumed.edu.pl/admin/ckfinder/userfiles/files/KDBAUM/konferencja_poznan_2012
http://biblioteka.gumed.edu.pl/admin/ckfinder/userfiles/files/KDBAUM/konferencja_poznan_2012
http://biblioteka.gumed.edu.pl/admin/ckfinder/userfiles/files/KDBAUM/konferencja_poznan_2012
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Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Konferencja przebiegła pod hasłem Ekologia 

informacji w środowisku regionalnym.  

 

Pierwszym punktem programu była wycieczka 

dla chętnych, zorganizowana przez Bibliotekę 

Główną Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jej 

celem było zapoznanie się z organizacją pracy 

w bibliotece, działalnością biblioteki w lokalnym 

środowisku- nie tylko akademickim, oraz jej 

księgozbiorem.  

Podczas konferencji poruszono następujące 

tematy: 

 badanie potrzeb informacyjnych 

użytkowników, 

 badanie wartości informacji, 

 badanie metod przechowywania 

informacji, 

 relacje między informacją a zdrowiem 

człowieka (np. przymus bycia w Sieci, 

alienacja, stres informacyjny), 

 zarządzanie informacją w pracy, domu, 

społeczeństwie, 

 ocena jakości usług informacyjnych, 

 rozwój (ewolucja) środowiska 

informacyjnego, 

 odpowiedzialność za informację i jej 

skutki społeczne, 

 selekcja (usuwanie informacji, które 

utraciły swoją użyteczność) i 

utylizacja informacji (przywracanie 

użyteczności informacjom, które się 

do tego nadają), 

 rola kultury informacyjnej w 

tworzącym się społeczeństwie 

wiedzy. 

W konferencji udział wzięła Katarzyna 

Araszkiewicz. 

(K.A.) 

 


